PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Plats och tid

Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:10 - 14:25

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Mikael Berglund (M), ordförande
Dan Björk (M)
Kajsa Nilsson (M)
Ingela Nordhall (AD)
Rose-Marie Fihn (FP)
Jonatan Sundeen (KD) tjg för Sune Rydén (KD)
Åke Niklasson (C) § 97-98
Erik Karlsson (M) tjg för Åke Niklasson (C)
§ 99-115
Paula Örn (S)
Rolf Gustavsson (S)
Ann-Christine Paulin (S)
Klas Karlsson (S) tjg för Björn Norberg (S) § 97-98
Hasse Andersson (S) tjg för Björn Norberg (S)
§ 99-115
Johnny Sundling (V) tjg för Ingmarie
Torstensson (V)
Peter Rosengren (MP)

Närvarande ersättare

Erik Karlsson (M) § 97-98
Ulf-Göran Solving (AD)
Tore Berghamn (FP) § 97-98
Boel Holgersson (C) § 97-98
Hasse Andersson (S) § 97-98
Monica Samuelsson (S)

Närvarorätt enligt särskilt beslut

Rune Karlsson (SD) § 97-98

Övriga deltagande

Björn Järbur, kommunchef
Hanna Larsson, kommunsekreterare
Annika Friberg, miljöplanerare § 98 c
Caroline Rundlöf, energi- och klimatrådgivare
§ 98 c
Magnus Blombergsson,
stadsarkitekt/verksamhetschef § 98 d

Utses att justera

Paula Örn

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7, Nödinge
2014-06-04 kl 14:30.

Underskrifter

(ajournering 11:00-11:05, 12:15-13:30 och 13:40-13:45)

Paragrafer: 97-115
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03
Sekreterare:
Hanna Larsson
Ordförande:
Mikael Berglund
Justerande:
Paula Örn

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-06-03

Datum för anslags uppsättande

2014-06-05

Datum för anslags nedtagande

2014-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningens lokaler, Ale Torg 7
Nödinge

Underskrift
Hanna Larsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03
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Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS § 114 Delgivningar ........................................................................................................................ 33
KS § 115 Delgivning av granskningsrapporter ................................................................................ 34

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS § 97

Godkännande av dagordning
Ordförande föreslår att utsänd föredragningslista godkänns.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ordförandens förslag.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0007/14
KS § 98

Informationsärenden
a)

Uppföljningsrapport 2, 2014-04-30 med helårsprognos

Kommunchef Björn Järbur informerar om uppföljningsrapport 2, 2014-04-30 med
helårsprognos.
b)

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2, 2014-04-30

Kommunchef Björn Järbur informerar om kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2,
2014-04-30.
c)

Revidering av energi- och klimatmål

Miljöplanerare Annika Friberg och energi- och klimatrådgivare Caroline Rundlöf
informerar om revidering av energi- och klimatmål.
d)

Förslag till ändring av Vindbruksplanen 2011-01-31 - Beslut om granskning

Stadsarkitekt/ verksamhetschef plan och bygg Magnus Blombergsson informerar om
förslag till ändring av Vindbruksplanen 2011-01-31 - Beslut om granskning.
e)

Kommunchefen informerar

Kommunchef Björn Järbur lämnar aktuell information från tjänstemannaorganisationen.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0002/14
KS § 99

Uppföljningsrapport 2, 2014-04-30 med
helårsprognos
Nämnderna ska lämna fem uppföljningsrapporter under året, varav den andra ska avse en
rapportering av verksamhet, ekonomi och personal. Rapporter har nu sammanställts i det nya
verktyget Stratsys med syfte att få en mer enhetlig struktur. Rapporten inleds med en
sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Sedan
följer en motsvarande beskrivning per nämnd. Verksamheten följs upp på de övergripande
mål som fullmäktige angivit i verksamhetsplan 2014. Särskilda fokusområden i denna rapport
är; omsorg- och arbetsmarknad, samhällsbyggnad, kultur och fritid, internationella frågor och
miljö. Ekonomin redovisas med ekonomiskt utfall t o m april månad och en prognos för årets
utfall. Slutligen lämnas en rapport kring hur personalnyckeltalen utvecklas t o m mars 2014.
Nämndernas rapportering är en förutsättning för att kommunstyrelsen ska kunna utöva
styrning och tillsyn över kommunens verksamhet och ekonomiska ställning.
Uppföljningsrapport 2 ger en något mer positiv bild av det ekonomiska läget än
uppföljningsrapport 1, främst beroende på en ny skatteprognos. Periodens resultat är 34 425
tkr. Nämndernas sammantagna uppgifter ger en total årsprognos på 17 395 tkr. varav
utvecklingsfond och social investeringsfond står för – 11 945 tkr. Eftersom den reviderade
budgeten har ett resultat på 6 500 tkr är prognosen för budgetavvikelsen 10 895 tkr.
Löneavtalet för 2014 är nu slutförhandlat för samtliga avtalsområden exklusive kommunal.
Därmed föreslås att nämnderna kompenseras från den gemensamma lönereserven under
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-12
Uppföljningsrapporter från samtliga nämnder
Förslag till ramjustering på grund av löneavtal 2014 exkl. kommunals avtalsområde
Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2014-05-14 § 96
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-15 § 49
Protokollsutdrag omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2014-05-15 § 57
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2014-05-15 § 43

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-20 § 60 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar bifall till sektor kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sektor kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner ramjustering på grund av löneavtal 2014 enligt bilagan
”Justering för löneavtal 2014 exklusive kommunal”.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningsrapport 2, 2014.

___
Beslutsexpediering
Samtliga nämnder och sektorchefer
Ekonomichefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0066/14
KS § 100

Budget och verksamhetsplan 2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-20 § 61 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till
kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2014.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska bordläggas i enlighet med sitt eget yrkande om bordläggning och finner
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget yrkande om bordläggning.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde
den 14 oktober 2014.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med
följande motivering:
Vi reserverar oss mot beslutet att vid sittande möte föreslå fullmäktige att skjuta upp
budgetbeslutet till oktober. Det är respektlöst mot alla de tjänstemän i organisationen som
arbetat hårt för att få fram underlag i tid och mot fullmäktiges beslut att budget ska tas i juni.
Det ger också nämnder och sektorer dåliga förutsättningar i arbetet med detaljbudgetar för
nämnderna och verksamheterna.
Det faktum att det är valår innebär att eventuella ytterligare justeringar kan tillkomma vid
fullmäktiges möte i november men de politiska gruppernas budgetförslag bör vara kända i god
tid. Både för den kommunala organisationen och för väljarna i Ale.
___
Beslutsexpediering
Samtliga sektorchefer

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0075/14
KS § 101

Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014 2018
Sektor kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till reviderat bostadsförsörjningsprogram
gällande Ale kommun för åren 2014-2018.
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller målsättningar och riktlinjer för Ale kommuns
bostadsförsörjning och redovisar planerat byggande för perioden 2014-2018. Programmet
ligger till grund för kommunens fysiska planering samt för dialog med marknadens aktörer,
men är också styrande för kommunens övriga verksamheter och deras utvecklingsplanering.
Den ligger också till grund för kommunens befolkningsprognos.
Genom att anta det föreslagna bostadsförsörjningsprogrammet möjliggörs en utbyggnad på i
genomsnitt cirka 220 bostäder per år eller cirka 1 100 bostäder under perioden 2014-2018.
Detta för att möjliggöra kommunens mål på en befolkningsökning i Ale kommun på 1,5 %
årligen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2014-04-30
Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014-2018, 2014-04-30
Remiss Bostadsförsörjningsprogram, 2014-2018
Remissvar från Kungälvs kommun, 2014-03-14
Remissvar från Göteborgs Stad, 2014-03-27
Remissvar från Alingsås kommun, 2014-04-11
Remissvar från GR, 2014-04-11
Remissvar från Länsstyrelsen, 2014-04-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-20 § 62 att ”Bostadsförsörjningsprogram
Ale kommun 2014-2018” är i behov av en översyn beträffande redaktionella ändringar. Dessa
skall genomföras innan kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av dokument.
Sektor kommunstyrelsen har inför kommunstyrelsens sammanträde gjort en översyn
beträffande redaktionella ändringar och genomfört dessa.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens förslag till
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014-2018”.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga till
följande text under rubriken ”Älvängen” på sidan 31 i bostadsförsörjningsprogrammet:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03
La Plaza/Pendeltågsstationen

50 lägenheter i flerbostadshus

2018

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutsförslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på Paula Örns tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att anta sektor kommunstyrelsens förslag till
”Bostadsförsörjningsprogram Ale kommun 2014-2018” med tillägget av följande text
under rubriken ”Älvängen” på sidan 31 i bostadsförsörjningsprogrammet:
La Plaza/Pendeltågsstationen

50 lägenheter i flerbostadshus

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

2018
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0186/13
KS § 102

Revidering av energi- och klimatmål
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska en kommun i sin planering främja
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Varje
kommun ska ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.
Ale kommuns energi- och klimatplan antogs av kommunfullmäktige i november 2011.
I planen föreslogs en revidering av delmålen under 2013. Revideringen har inneburit att
renodla delmålen för att göra dessa enklare för verksamheterna att ta till sig. Delmålen har
blivit färre till antalet samtidigt som en handlingsplan för att uppnå målen har tillkommit. För
att stämma överens med övrigt strategiskt arbete inom kommunen har målåret satts till 2018.
Övrigt innehåll i Energi- och klimatplanen är inte reviderat.
De nya delmålen med tillhörande handlingsplan är mer genomarbetade, tydligare, mätbara och
avstämda med berörda sektorer. Sektorn bedömer att vi i och med denna revidering får delmål
och åtgärder som ger möjligheter till ett effektivt arbete som ger minskade utsläpp av
växthusgaser.
Resurser som krävs för att nå målen skall hanteras i varje nämnds ordinarie budgetprocess.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-06
Energi- och klimatmål
Handlingsplan
Energi- och klimatplan

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige antar Energi- och klimatplanens reviderade delmål och
handlingsplan.

Yrkande

Mikael Berglund (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till sektor
kommunstyrelsen med uppdrag att klargöra procentsatserna delmål 1 om nybebyggelse, 2 om
resor med kollektivtrafik och 3 om biltrafik samt anpassa delmål 3 till att bli likalydande som
delmål 7 om växthusgasutsläpp.
Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med sitt eget yrkande om återremiss och finner
att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med sitt eget yrkande om
återremiss.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till sektor kommunstyrelsen med
uppdrag att klargöra procentsatserna delmål 1 om nybebyggelse, 2 om resor med
kollektivtrafik och 3 om biltrafik samt anpassa delmål 3 till att bli likalydande som
delmål 7 om växthusgasutsläpp.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till
förmån för Paula Örns yrkande.
___
Beslutsexpediering:
Miljöplaneraren
Energi- och klimatrådgivaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0103/14
KS § 103

Ansökan om kommunal borgen - Säkra Ridvägar i
Ale
Säkra ridvägar i Ale (SRA) ansöker 2014-05-19 om en kommunal borgen på 1 450 000 kr.
Detta för att SRA genom ett lån ska kunna förskottera redan beviljade medel från
Leader/Statens jordbruksverk (SJV). Dessa medel betalas ut i efterskott efter redovisade
fakturor. För närvarande är det, enligt SRA, kö på 2-4 månader för att få en ansökan om
utbetalning handlagd. Detta får till följd att SRA:s byggprocess försenas då föreningen inte har
likviditet att ligga ute med medlen och projektet riskerar att ej kunna slutföras och därmed
riskerar att missa 2 000 000 kr av redan beslutade medel. Projektet ska vara avslutat 2014-1231, vilket innebär att SRA beräknas få slutbetalt från SJV i slutet av andra kvartalet 2015 och
då återbetalas lånet i sin helhet.
Enligt kommunens Finanspolicy ”lämnas kommunal borgen normalt endast till företag
ingående i kommunkoncernen och då för lån avseende bostäder och lokaler för allmänna
ändamål. Kommunen har en mycket restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare
och ändamål. Det förutsätts att kommunen har ett uttalat intresse för
verksamheten/aktiviteten och att kommunal borgen är en sannolik förutsättning för
finansiering. Kommunens risktagande ska vägas mot den allmännytta borgen medför.”
Möjligheten för kommunen att infordra någon säkerhet för borgensåtagandet bedöms liten.
Sektor kommunstyrelsen kan med stöd av kommunens Finanspolicy endast överlämna
ansökan om kommunal borgen till politiskt ställningstagande.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-20.
Ansökan om kommunal borgen från Säkra ridvägar i Ale
Beslut från Länsstyrelsen 2013-11-22

Yrkande

Ingela Nordhall (AD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar
borgen på 1 450 000 kr till Säkra ridvägar i Ale (SRA) till och med 2015-06-30.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Ingela Nordhalls yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beviljar borgen på 1 450 000 kr till Säkra ridvägar i Ale (SRA) till
och med 2015-06-30.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0053/13
KS § 104

Svar på motion från Paula Örn (S) om att minska
lärarnas administrativa arbetsbörda
Utbildningsnämnden har mottagit en motion från Paula Örn (S) om lärarnas administrativa
arbetsbörda. Syftet med motionen är att avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter för
att frigöra tid till elevarbete. Förslaget är att kartlägga om det i Ale kommuns skolor finns
administrativa uppgifter som kan förenklas, förändras eller avskaffas så att lärarna kan lägga
mer av sin arbetstid till pedagogiskt arbete.
Riksdagen beslutade under hösten 2013 att minskades kravet på dokumentation av individuella
utvecklingsplaner, vilket innebär att lärarnas administrativa arbetsuppgifter minskas betydligt.
I Ale arbetar en arbetsgrupp bestående av rektorer, förstelärare och fackliga parter med att
skapa centraliserade rutiner kring skriftliga omdömen. Dessutom finns det en grupp bestående
av sektorledning och fackliga parter som arbetar övergripande med lärarnas psykosociala
arbetsmiljö, där lärarnas administrativa börda kontinuerligt diskuteras.
Motionens förslag att i arbetet med att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter använda
sig av modellen Prio från SKL är bra men måste i Ale kommun på grund av de redan
pågående processerna, partssamtal med de fackliga organisationerna och projektet ”I Ales
skolor vill vi lära mera”, hanteras med försiktighet. Sektorn föreslår därför att modellen kan
läggas till grund för det fortsatta egna arbetet utan att vi för den skull ansluter oss till det
nationella projektet.
Beslutsunderlag

•
•
•

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2014-04-23 § 76
Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-04-02
Motion från Paula Örn (S) om att minska lärarnas administrativa arbetsbörda

Utbildningsnämnden beslutade 2014-04-23 § 76 att föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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17(34)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0202/13
KS § 105

Svar på motion från Ahlafors fria skola angående
badplatser i Ale kommun
Ahlafors fria skola har genom motion i ungdomsfullmäktige önskat att bryggan i Hältorpssjön
ska komma tillbaka och att redan existerande kommunala badplatser rustas upp.
För att barn i hela kommunen ska ha tillgång till en kommunal badplats ligger de i olika delar
av kommunen. Ale kommun har i dagsläget fyra kommunala badplatser: Surtesjön,
Vimmersjön, Hultasjön och Hålsjön. I den mån det har varit genomförbart har Ale kommun
tillgänglighetsanpassat de kommunala badplatserna.
Hältorpssjön är ingen kommunal badplats. Den brygga som finns vid Sjövallen sköter
Ahlafors IF om och sektorn bedömer därför att en ytterligare brygga inte behövs vid sjön. De
kommunala badplatserna har en kontinuerlig tillsyn och upprustning sker när behov uppstår.
Bland annat har det under tidig vår 2014 skett en upprustning av Hultasjöns badplats.
Sektor samhällsbyggnad föreslår att motionen avslås eftersom Hältorpssjön inte är en
kommunal badplats och att upprustning kontinuerligt sker av de kommunala badplatserna
redan idag.
Beslutsunderlag

•
•
•

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden 2014-04-16 § 39
Tjänsteutlåtande från sektor samhällsbyggnad 2014-03-31
Motion från Ahlafors fria skola angående badplatser i Ale kommun

Samhällsbyggnaden beslutade 2014-04-16 § 39 att avslå motionen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

18(34)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0048/14
KS § 106

Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2,
2014-04-30
Förbättringarna i svenskt näringslivs ranking till plats 61 är imponerande. Ale kommun är för
andra året i rad årets klättrare i Västsverige. Det finns fortfarande stor potential till kommande
förbättringar. Försäljningen av nya bostäder i Kronogården går utmärkt för de mindre
bostäderna. För de större är marknaden sämre. Arbete bör därför fokuseras på att alla typer av
bostäder skall vara tillräckligt attraktiva för att hitta kunder i Ale. 2014 års resultat för vår
skolverksamhet är mycket dåliga. Arbete har nu startats för att engagera pedagogerna från
klassrummen att arbeta fram en handlingsplan för att i grunden förändra resultaten i Ale.
Den enskilt viktigaste processen som nu drivs är arbetet med "I Ales skolor vill vi lära oss
mer". Huvudmålet är att skapa förtroende och tillit från kommunledningen ända ut i
klassrummet på varje skola. Arbetet med balanserad styrning är nu i fasen att den
kommungemensamma övergripande nivån nästan är färdig med målsättningar, mått,
målvärden och därtill kopplade aktiviteter. Nästa steg i arbetet är att på sektors/verksamhetsnivå identifiera och planera för hur respektive del av förvaltningen skall bidra till
att de gemensamma strategiska målsättningarna skall nås. Berednings- och
ärendehanteringsprocessen hanteras olika inom Ale kommun. Ett utredningsarbete är nu i
slutfasen inför presentation av ett gemensamt och förenklat arbetssätt. Arbetet med att utifrån
ett kundcenterperspektiv samla olika servicetjänster bedrivs utifrån perspektivet att först samla
ihop enklare tjänster som det finns en efterfrågan från organisationen att samla ihop. Nästa
steg är att mer i grunden utreda ett fullt utvecklat kundcenter.
Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen. Flera viktiga medarbetare har slutat
under början av 2014. Söker sig medarbetare bort från Ale är det ett större problem än om
man söker sig till en annan attraktiv utmaning. De som slutat våren 2014 har i större
utsträckning sökt sig till nya utmaningar.
Genom tidigare beslut så kommer kommunen under 2014 att använda resurser för
utvecklingsfond och sociala investeringar som ger ett beräknat underskott på -11,9 Mkr.
Kommunstyrelsen prognostiseras att lämna ett överskott på +3,7 Mkr. Sammanlagt blir
prognosen för kommunstyrelsen på helåret därmed -8,2 Mkr.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-12
Kommunstyrelsens uppföljningsrapport 2, 2014-04-30

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, 2014-04-30.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

19(34)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2, 2014-04-30.

___
Beslutsexpediering
Förvaltningsekonomen på sektor kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(34)

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0081/14
KS § 107

Högstorp 2:1 - ansökan om planbesked för
bostäder
En ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten Högstorp 2:1 för bostadsändamål
har kommit in till sektor samhällsbyggnad 2014-01-16 (Dnr SBN000227/13). Avsikten är att
möjliggöra nybyggnation av ungefär 75 bostäder. Området ligger vid infarten till Skepplanda
vid korsningen Skepplandavägen – Grönnäsvägen på jordbruksmark. I väster avgränsas
området av Forsån. Området är ej tidigare detaljplanelagt. En ansökan om planbesked för
verksamheter inom samma fastighet inkom till kommunen 2012-10-11. Ansökan fick avslag
och frågan hänsköts till pågående översiktsplanearbete i SBN § 159, 2012-12-13.
Förslaget är inte förenligt med kommunens översiktsplan ÖP07 där området som fastigheten
ligger i är avsett för verksamheter. Därför ges beslut om planbesked av kommunstyrelsen.
Forsån och Grönån med omgivande raviner har unika naturvärden och är utpekade som
riksintressen för naturvård samt som ekologiskt särskilt känsliga områden enligt 3 kap 3 §
miljöbalken. Fastigheten ligger även inom riksintresse för kulturmiljö. Skepplandavägen, väg
1978 söder om planområdet, är sekundärväg för farligt gods idag och väg 1979 norr om
planområdet är föreslagen som sekunderväg i den kommande lokala trafikföreskriften.
Generellt säkerhetsavstånd mellan bostäder och led för farligt gods är 100 m. Omedelbart norr
om planområdet ligger Vadbacka industriområde med flera miljöfarliga verksamheter som är
anmälningspliktiga. Verksamheterna är bland annat inriktade på kemisk industri, gasol och
bilskrotning och flera av dem hanterar brand- och explosionsfarliga produkter. Den
tillståndspliktiga verksamheten Aero-Spray har i sitt tillstånd ett säkerhetsavstånd till bostäder
på 100 m. En ny förbifart väster om Skepplanda samhälle är föreslagen vars södra
cirkulationsplats kommer att hamna inom planområdet. Dagens tunga trafik förväntas inte
minska med den planerade förbifarten, vilket påverkar planområdet med osäkra miljöer för
oskyddade trafikanter och bullerutsatthet. Detaljplan för verksamheter inom Skepplanda 8:4,
belägen nordöst om det aktuella planområdet, avvaktar arbetet med förbifart Skepplanda.
Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning kan prövas med beaktande av
områdets specifika förutsättningar vilka medför att det byggbara området kraftigt kan komma
att begränsas och att kostnaderna för riskreducerande åtgärder kan bli i sammanhanget mycket
höga. Under planarbete måste befintlig och planerad led för farligt gods, trafik och
bullersituationen, riskbild av befintliga miljöfarliga verksamheter samt geoteknik och eventuellt
arkeologi utredas. Planen bör avvakta ny lokal trafikföreskrift och projektering av förbifart
Skepplanda samt samordnas med pågående ÖP-arbete och intilliggande detaljplan. Området
för planförfrågan innefattas inte av de i dagsläget för planarbete prioriterade områdena
Älvängen och Nödinge. Sektorn gör bedömningen att en färdig detaljplan kan finnas framme
inom fem år från detta beslut.
Beslutsunderlag

•
•

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2014-05-07 § 92
Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 204-04-04

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

•
•
•
•

Ansökan om planbesked 2014-01-17
Karta/skiss 2014-01-16
Karta skyddsavstånd 2014-04-04
Remissvar 6 st inkomna mellan perioden 2014-01-28 och 2014-02-20

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen uppdrar åt sektor samhällsbyggnad att skriva planavtal med
sökanden.
Kommunstyrelsen uppdrar år sektor samhällsbyggnad att påbörja detaljplaneläggning, i
enlighet med PBL 5 kap. 2§ (SFS 2010:900).

Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-07 § 92 att bordlägga ärendet.
Yrkande

Jonatan Sundeen (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till sektor
samhällsbyggnad med uppdrag att förtydliga risk- och säkerhetsavstånd till befintliga
verksamheter och transportled för farligt gods, förtydliga påverkan av nya vägen, förbifart
Skepplanda samt förtydliga områdets handläggningsprioritet.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och
dels på om ärendet ska återremitteras i enlighet med Jonatan Sundeens yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i enlighet med Jonatan Sundeens yrkande
om återremiss.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till sektor samhällsbyggnad med
uppdrag att förtydliga risk- och säkerhetsavstånd till befintliga verksamheter och
transportled för farligt gods, förtydliga påverkan av nya vägen, förbifart Skepplanda
samt förtydliga områdets handläggningsprioritet.

Reservation

Ingela Nordhall (AD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering:
Ansökan avser planbesked för nybyggnation av ungefär 75 nya bostäder i en ort som är i stort
behov av utveckling. Ansökan har föregåtts av informella diskussioner mellan sökanden och
företrädare för såväl politiken som tjänstemannasidan, både från Kommunstyrelsen och från
Samhällsbyggnadsnämnden. Några negativa farhågor har mig veterligt inte framförts förrän nu
när ansökan nått kommunstyrelsen för beslut om planbesked. Tvärtom har Styrgruppen för
Översiktlig Planering uttalat sig positiv att ändra markanvändningen från VERKSAMHETER
(industrimark) till BOSTÄDER.
Samtliga de farhågor som framförs i tjänsteskrivelsen kan med relativt enkla medel elimineras:
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

•

•
•

Skepplandavägen Älvängen-Skepplanda nr 1978 är idag sekundärväg för farligt gods,
dock utesluts Klass 1 Explosiva ämnen och föremål i det nya ”Förslag till Lokala
Trafikföreskrifter om transport av farligt gods i Ale kommun” som ligger för
godkännande hos Länsstyrelsen.
Förslag finns att i st f vägen 1978 anvisa Grönnäsvägen nr 1979 som sekundärväg för
farligt gods med syfte att upphäva väg 1978 som sekundärväg för farligt gods.
I det förslag till Riktlinjer för hantering av farligt gods som tagits fram visas enkla
möjligheter att skydda även näraliggande bebyggelse från risker från en sekundväg för
farligt gods t ex:
o Diken
o Avkörningsskydd
o Vall
o Mur/plank
o Disposition av byggnader såsom:
 Brandskyddad fasad
 Förstärkning av stomme/fasad
 Begränsnings av fönsterarea etc.

Ett beslut om planbesked innebär inte med automatik att byggnation kommer att medges utan
att utröna alla om och men som kan finnas. Att inte ens våga fatta ett beslut om planbesked
utan återigen förhindra ett försök till utveckling av Skepplanda, det första egentliga på över 41
år, är helt oacceptabelt.
Jag vill påminna om att storstaden Göteborg genomkorsas av ett mycket stort antal
sekundärvägar för farligt gods och som bebyggs utan några som helst problem. Och även på
andra platser i Ale kommun bygger vi utan att riskhantering utmed sekundärvägarna ställer till
några problem.
Jag reserverar mig mot beslutet att återremittera denna ansökan om planbesked, dessutom
utan vidare motivering. Min och vårt partis inställning är helt klar: Planbesked skall ges, i syfte
att utveckla även Skepplanda-området.
___
Beslutsexpediering
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0099/14
KS § 108

Markförläggning av kraftledning vid Alebacken
Förslag till avtal har upprättats mellan kommunen och Ale Elförening som innebär att Ale
Elförening markförlägger sina fyra kraftledningar inom kommunens fastighet Äskekärr 3:4 på
sträckan förbi Alebacken med tillhörande parkering. Kommunen bekostar markförläggningen,
kostnad 1 876 000 kronor. Kring befintliga ledningar finns skyddsavstånd som förhindrar
bussar att parkera under ledningarna. Vidare förhindrar ledningarna att den väg som byggts
uppför berget till Furulundparkens parkering får trafikeras med bussar eller andra större
fordon beroende på för låg fri höjd. Dessa restriktioner försvinner om ledningarna
markförläggs. Dessutom underlättas möjligheten att använda Alebacken som ett eventområde
och den visuella bilden av området förbättras avsevärt.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-19
Avtal mellan Ale kommun och Ale Elförening
Foto befintliga ledningar

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen godkänner avtal med Ale Elförening om markförläggning av
kraftledningar inom fastigheten Äskekärr 3:4 till en kostnad om 1 876 000 kronor.
Kommunstyrelsen finansierar markförläggningen med medel avsatta i budget för
markreserven.
Kommunstyrelsen bokför kostnaden på markreservskonto 5529, Äskekärr 3:4.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.

Beslut
1.
2.
3.
4.

Kommunstyrelsen godkänner avtal med Ale Elförening om markförläggning av
kraftledningar inom fastigheten Äskekärr 3:4 till en kostnad om 1 876 000 kronor.
Kommunstyrelsen finansierar markförläggningen med medel avsatta i budget för
markreserven.
Kommunstyrelsen bokför kostnaden på markreservskonto 5529, Äskekärr 3:4.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna avtalet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Beslutsexpediering
Ale Elförening
Ekonomichefen
Mark- och exploateringschefen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0130/13
KS § 109

Utställningsyttrande till fördjupad översiktsplan för
Lödöse, Lilla Edets kommun
Ale kommun konstaterar tacksamt att förslaget sedan samrådsskedet har lett till ökat
samarbete och några förändringar i förslaget om Fördjupad Översiktsplan för Lödöse.
Kommunerna har redan kontakt för att utreda kommungränsändring, och förslaget om en
stor järnvägsdepå i utsikten från järnvägsstationen mot älven är borttagen.
En komplettering av tidigare samrådsyttrande är att centrumbebyggelse – blandade
verksamheter och bostäder - bör markeras inom en cirkel runt stationen, inte enbart i två av
fyra sektorer. All mark kring stationen kommer att vara värdefull och ren verksamhetsmark
kanske har ett bättre läge längs järnväg och E45 än i utblicken från stationen mot älven.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen, 2014-04-15
Yttrande gällande utställningsförslag till FÖP Lödöse, Lilla Edets kommun, 2014-04-15
Yttrande gällande samrådsförslag till FÖP Lödöse för Lilla Edets kommun, 2013-08-09
Lilla Edets kommun - kungörelse om utställning - fördjupad översiktsplan för Lödöse,
2014-03-26
Markanvändningskarta, 2014-02-25
Sammanfattning, 2014-02-25

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.

Beslut
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom föreliggande yttrande från sektor
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande samt
kommunchef eller deras respektive ersättare att underteckna yttrandet.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Beslutsexpediering
Lilla Edets kommun, Kommunstyrelsen, 463 80 Lilla Edet
Planadministratören för verksamheten plan och bygg

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0018/14
KS § 110

Förslag till ändring av Vindbruksplanen 2011-01-31
- Beslut om granskning
Sektor samhällsbyggnad har fått i uppdrag av styrgruppen för översiktsplanen att föreslå
upphävande av delar av Vindbruksplan tillägg till Ale ÖP 07 antagen av kommunfullmäktige
2011-01-31.
Förslaget innebär att gällande område C, D och E upphör som möjlig utbyggnation för
vindbruk i Vindbruksplan samt de delarna av texten som avser de nämnda områdena.
Förslaget redovisas genom att både text och delar av kartor stryks i nuvarande vindbruksplan.
Område U2 fortsätter att gälla inklusive den zon på 500 meters radie där ingen ny
bostadsbebyggelse, helårshus eller fritidshus får tillkomma.
Eftersom Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till Ale ÖP 07 och är ett allmänt intresse
genomförs ändring av Vindbruksplanen enligt PBL 3 kap 1-22 §§. Förslaget har varit på
samråd i ca 2 månader mellan 19 februari och 22 april 2014. Under denna tid fanns förslaget
till vindbruksplan för allmän beskådan i Kommunhuset, Samhällsbyggnadsavdelningen,
Ledetvägen 6 i Alafors samt på kommunens medborgarkontor vid Ale Torg 7 i Nödinge.
Efter samrådet har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: Ett försättsblad har lagts till
där syfte, motiv, konsekvenser, förhållningssätt till nationella- och regionala mål och den
avsedda markanvändningen framgår samt ny information gällande riksintresse för vindbruk.
Formellt har beslutad vindbruksplan ingen rättverkan som innebär att någon kan kräva
ersättning för eventuell ekonomisk skada. Ale kommun kan ej bedöma om någon aktör lagt
utredningspengar eller köpt mark på grund av Vindbruksplanen.
Ändrad Vindbruksplan beräknas vinna laga kraft oktober/november 2014 enligt förslag till
tidsplan.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-12
Samrådsredogörelse 2014-05-12
Planförslag, ändring av vindbruksplan 2014-05-12
Vindbruksplan tillägg till Ale ÖP 07 – karta 2011-01-31

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.
2.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad samrådsredogörelse
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 3 kap 12-14 §§ PBL (2010:900) att sända ut
förslag till ändring av vindbruksplanen 2011-01-31 på granskning

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutssats 1 med ändringen att texten under
rubriken ”kommentar” i punkt 41 på sidan 13 i samrådsredogörelsen:
Syfte och förklaring till revideringen är att i dag finns en ökad oro för lågfrekvent buller och nya
forskningsrapporter visar att lågfrekvent buller är ohälsosamt. 700 boende i området har protesterat mot
vindbruksområdena C, D och E. Konsekvenserna av förslaget är att möjligheterna till utbyggnad av vindkraft
minskar till förmån för natur, friluftsliv och närboendes hälsa. Den planerade användningen återgår till vad
som anges i aktuell översiktsplan. Ale kommun menar att ett borttagande av område C, D och E inte är
avgörande för att nå de kommunala-, regionala-, och nationella miljömålen vilka av kommunstyrelsen anses
kunna nås genom effektiva åtgärder.
Övriga synpunkter noteras.
ersätts med:
Syfte och förklaring till revideringen är att i dag finns en ökad oro för lågfrekvent buller. 700 personer har
protesterat mot vindbruksområdena C, D och E. Konsekvenserna av förslaget är att möjligheterna till
utbyggnad av vindkraft minskar till förmån för natur, friluftsliv och många närboendes upplevda
välbefinnande. Den planerade användningen återgår till vad som anges i aktuell översiktsplan.
Övriga synpunkter noteras.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels arbetsutskottets beslutssats 1 och dels på Paula Örns
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Paula Örns yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets beslutssats 2 och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättad samrådsredogörelse med ändringen att
texten under rubriken ”kommentar” i punkt 41 på sidan 13 i samrådsredogörelsen:
Syfte och förklaring till revideringen är att i dag finns en ökad oro för lågfrekvent buller och nya
forskningsrapporter visar att lågfrekvent buller är ohälsosamt. 700 boende i området har protesterat
mot vindbruksområdena C, D och E. Konsekvenserna av förslaget är att möjligheterna till utbyggnad
av vindkraft minskar till förmån för natur, friluftsliv och närboendes hälsa. Den planerade
användningen återgår till vad som anges i aktuell översiktsplan. Ale kommun menar att ett
borttagande av område C, D och E inte är avgörande för att nå de kommunala-, regionala-, och
nationella miljömålen vilka av kommunstyrelsen anses kunna nås genom effektiva åtgärder.
Övriga synpunkter noteras.
ersätts med:
Syfte och förklaring till revideringen är att i dag finns en ökad oro för lågfrekvent buller. 700 personer
har protesterat mot vindbruksområdena C, D och E. Konsekvenserna av förslaget är att möjligheterna
till utbyggnad av vindkraft minskar till förmån för natur, friluftsliv och många närboendes upplevda

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03
välbefinnande. Den planerade användningen återgår till vad som anges i aktuell översiktsplan.
Övriga synpunkter noteras.
2.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 3 kap 12-14 §§ PBL (2010:900) att sända ut
förslag till ändring av vindbruksplanen 2011-01-31 på granskning.

Reservation

Paula Örn (S), Rolf Gustavsson (S), Ann-Christine Paulin (S), Hasse Andersson (S), Johnny
Sundling (V) och Peter Rosengren (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslutssats 2
med följande motivering:
Vi delar Länsstyrelsens uppfattning att ”handlingarna inte uppfyller de krav som anges i 3 kap
PBL”. Detta beror på att den styrande majoriteten inte stod bakom vårt yrkande om att göra
en seriös omarbetsning av Vindbruksplanen där man också hade kunnat redovisa skäl så som
aktuellt forskningsläge och branschutvecklingen.
Detta gör att vi väljer att reservera oss mot beslutet. Vi anser fortsatt att kommunstyrelsen
skulle ha givit ett uppdrag om en omarbetning av vindbruksplanen där även alternativa
områden i mer bullerutsatta lägen hade kunnat omprövas för vindbruk.
___
Beslutsexpediering
Planadministratören för verksamheten plan och bygg
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0108/14
KS § 111

Förvärv av fastigheten Äskekärr 2:8
Förslag till köpekontrakt har upprättats med fastighetsägaren till Äskekärr 2:8, där kommunen
köper ovan nämnda fastighet om 2 677 kvm för 1 650 000 kronor. Förvärvet sker på begäran
av fastighetsägaren och fastigheten ingår i detaljplanen för Häljereds verksamhetsområde.
Fastigheten är bebyggd med ett småhus med komplementbyggnader.
Kostnaden för inlösen föreslås belasta exploateringskonto 3105, Häljereds
verksamhetsområde. Efter planläggning kan marken säljas som verksamhetsmark, oavsett om
Svenska kraftnäts ledning kommer att byggas genom planområdet eller ej.
Köpeskillingen är baserad på en oberoende värdering.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-05-23
Förslag till köpekontrakt
Lägeskarta 2014-05-23

Beslut
1.
2.
3.

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt vari kommunen
förvärvar fastigheten Äskekärr 2:8 för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, eller
deras respektive ersättare, att för kommunens räkning underteckna köpekontraktet.
Kommunstyrelsen belastar exploateringskonto 3105, Häljereds verksamhetsområde,
med köpeskillingen och övriga med förvärvet förenade kostnader.

___
Beslutsexpediering
Mark- och exploateringschefen
Planchefen
Ekonomichefen
Säljaren
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0003/14
KS § 112

Avsägelser från förtroendeuppdrag som
representanter i styrgruppen för
översiktsplanering
Tyrone Hansson ( ) och Paula Örn (S) har inkommit med en avsägelse från
förtroendeuppdraget som representant i styrgruppen för översiktsplanering.
Kommunstyrelsen har att utse två nya representanter.
Beslutsunderlag

•
•

Begäran om entledigande från Tyrone Hansson ( ), 2014-03-17
Begäran om entledigande från Paula Örn (S), 2014-05-20

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Tyrone Hansson ( ) och Paula Örn (S) från
förtroendeuppdraget som representant i styrgruppen för översiktsplanering.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Tyrone Hansson ( ) och Paula Örn (S) från
förtroendeuppdraget som representant i styrgruppen för översiktsplanering.

___
Beslutsexpediering
Tyrone Hansson
Paula Örn
Personalenheten
Styrgruppen för översiktsplanering
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS0004/14
KS § 113

Redovisning av delegeringsbeslut
Markärenden

1.
2.

Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan för Bostäder
Vimmersjön södra, etapp 1, 2014-04-17.
Mark- och exploateringschefens beslut om genomförande av detaljplan 4 för E45 och
NorgeVänerbanan, 2014-05-12.

Allmänna ärenden

3.
4.
5.
6.

Kommunchefens beslut om att samhällsbyggnadsnämnden ska bereda medborgarförslag
om väg mellan Hålanda och Skepplanda, 2014-05-08.
Kommunchefens beslut om att samhällsbyggnadsnämnden ska bereda motion från
Sverigedemokraterna om vattenkraft, 2014-05-08.
Kommunchefens beslut om att kommunstyrelsen ska bereda motion om utredning om
behovet av hjärtstartare på allmän plats, 2014-05-08.
Administrativa chefens beslut om bidrag till föreningsarkivet sydvästra Götaland, 201405-15.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS § 114

Delgivningar
Kallelser/protokoll

1.
2.
3.
4.

Rekommendation från Västkom att ställa sig bakom ”Vägledning - Rehabilitering och
habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland”, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-24 § 48
Revidering av arkivreglemente 2014, kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28 § 57
inklusive bilaga
Resultat av LUPP 2013, rådet för hälsa och trygghets beslut 2014-04-29 punkt 5
inklusive bilagor
Mötesanteckningar från rådet för hälsa och trygghet, 2014-04-29

Diverse

5.
6.
7.

Uppföljningsrapport 1 2014 Bolag, Gryaab AB, 2014-04-30
Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014 – Resultatet av en
enkätundersökning riktad till länets kommuner, rapport 2014:30 från Länsstyrelsen
Västra Götalands län, 2014-05-13
Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – april 2014, 201405-22 inklusive pressmeddelande

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälda delegeringsbeslut.

___
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 2014-06-03

KS § 115

Delgivning av granskningsrapporter
1.
2.

Svar på granskningsrapport- Granskning av hemtjänst, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens beslut 2014-04-24 § 44 inklusive bilaga
Inkommen granskningsrapport om färdmedel vid resor i tjänsten, KPMG AB, 2014-0513

Beslut
1.

Kommunstyrelsen noterar anmälda delgivningar.

___
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